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مقدمة : 
اإلدارة اللوجستية،  تشتمل على منظومة متكاملة من األنشطة داخل المنظمة وخارجها 
مثل الشراء , التخزين , النقل, التوزيع , المناولة , التعبئة والتغليف , خدمة العمالء , 
التكامل بين هذه األنشطة  التنسيق و  اللوجستية  الطليات. ومن مهام اإلدارة  و جدولة 
الحالة  في  و  المناسب  والمكان  الوقت  في  اإلنتاج  و مدخالت  المنتجات  توفير  بهدف 
المطلوبة, إضافة إلى دور اإلدارة اللوجستية في خدمة العمالء, مما يساعد على توفير 
البرنامج لتزويد المشاركين  التنافسية للمنظمة و زيادة أرباحها. لقد تم تصميم  الميزة 
نظم  داخل  والمعلومات  المنتجات  تدفق  وإدارة  لبناء  الالزمة  والمعارف  بالمهارات 
ومن  الحكومية،  والمؤسسات  الشركات  في  اللوجستية  األقسام  وإدارة  التوريد  سلسلة 
تكنولوجيا  واستخدام  القرار،  اتخاذ  لدعم  التحليلية  والقدرات  العمليات،  إدارة  بينها: 

المعلومات لتسهيل األعمال التجارية لسلسلة التوريد والتزويد التقليدي وااللكتروني.

األهداف العامة :
	w التعريف باإلدارة اللوجستية و أهميتها للمنظمة والنشاطات الرئيسية للمنظومة

اللوجستية
	wالتعريف باألسس العلمية للشراء و التخزين في ظل المنظومة
	wعالقة اإلدارة اللوجستية بالتسويق و اإلنتاج
	wأهمية النقل كجزء من المنظومة اللوجستية
	wعالقة اإلدارة اللوجستية بالموردين  والعمالء
	wاإلدارة اللوجستية و التخطيط المستقبلي
	wإدارة سالسل التوريد كنشاط لوجستي
	w اإلدارة اللوجستية كعامل للتغيير و المنافسة

محاور البرنامج :

	w.التعريف بمفهوم إدارة سالسل اإلمداد و اللوجستيات
	w.)إدارة التخطيط )على المدي القصير و المتوسط و البعيد
	w.إدارة المشتريات وأنواع التعاقدات
	w.إدارة العمليات واإلنتاج
	w.إدارة المخزون
	w.إدارة المخازن
	wإدارة النقل والشحن والتوزيع

الفئات المستهدفة :

	w تستهدف الدورة مهنيي اللوجستية على جميع مستويات المؤسسة ، والذين يسعون
لتطوير معارفهم في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ، وذلك  باستخدام أحدث 

المعارف النظرية والممارسات العالمية
	w ،العاملون في المشتريات والتخزين، االستيراد والتصدير، النقل، خدمة العمالء

إدارة العطاءات، وإدارة اإلنتاج.

اإلدارة اللوجستية وأهميتها للمنظمة:

	wتعريف باإلدارة اللوجستية وأهميتها
	wمهام اإلدارة اللوجستية على مستوى المنظمة
	wالتغيرات في بيئة األعمال اللوجستية
	wاألنشطة اللوجستية  و أنواعها

دور اإلدارة اللوجستية في تحقيق أهداف المنظمة:

	wالنشاط اللوجستي وسيلة لتحقيق ميزة التنافس
	wدور اإلدارة اللوجستية في تخفيض التكاليف وزيادة األرباح
	wأهمية اإلدارة اللوجستية في خدمة العمالء
	w اإلدارة اللوجستية و التخطيط االستراتيجي

إدارة المشتريات و المخزون:

	w)قرار الشراء و صياغة أوامر الشراء) محلي , خارجي
	wأهداف قرار الشراء و سياساته
	wاختيار و تقييم الموردين
	wاالعتمادات المستندية و شروط التجارة الدولية للشراء الخارجي
	wأهمية المخزون
	wتكلفة المخزون
	wأنواع المخزون
	wمحددات اختيار موقع المستودعات
	wدور اإلدارة اللوجستية في الرقابة على المخزون
	wمحددات مخزون األمان و تحديد نقطة إعادة الطلب
	wالموردون جزء من الرقابة على المخزون

النقل:

	wأنواع النقل
	wمستندات النقل
	wالوثائق المطلوبة لعملية النقل
	wشروط النقل
	wالتخليص الجمركي

سالسل اإلمداد:

	wمفهوم إدارة سلسلة االمداد
	wالمخزون الصفري والمخزون االفتراضي
	wاالستجابة الفورية
	wالكمية االقتصادية للطلب
	wسالسل اإلمداد كشبكة توريد عالمية
	wالقدرة على التغيير
	wتحليل تكاليف النشاط اللوجستي
	wاإلدارة اللوجستية من خالل طرف ثالث
	wادارة اللوجستيات واالمداد
	wمتابعة أنظمة الشحن، النقل والتخزين
	wتاكيد الجودة في الوثائق والتوثيق
	wالتعامل مع الموردين ومستوى الخدمة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

	w.لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)إدارة المشتريات واللوجستيات والعقود - مستوى متقدم ®(

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي
)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


